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Geachte heer/mevrouw,
In de actualiteitenraad van 5 maart jl. heb ik naar aanleiding van het bouwproject aan de
Willem van Hillegaersbergstraat 54 een aantal toezeggingen gedaan waarover ik u hierbij
informeer {'Mogelijke verzakking Hillegersberg', 15bb1497).
1, - "De wethouder zal de Bouwinspectie

nogmaals instrueren om extra aandacht aan dit

bouwproject."
Voor dit project zal nogmaals overleg plaatsvinden met vergunninghouder en zijn adviseur
over de funderingstechniek, en door bouwinspecteurs van Stadsontwikkeling zal dagelijks
controle plaatsvinden tijdens heiwerkzaamheden.
Naar aanleiding hiervan is op 17 maart jl. een schriftelijke uitnodiging verzonden naar
vergunninghouder voor overleg over de werkzaamheden in relatie tot de veiligheid van de
omgeving en belendingen, waarbij het gaat over de funderingstechniek. Door de adviseur van
vergunninghouder is onderzocht wat de beste funderingstechniek is voor deze locatie.
Hierover heeft een overleg plaatsgevonden met de aanvrager en zijn adviseur, waarbij naar
voren is gekomen dat zij de best mogelijke heimethodiek gaan toepassen, namelijk trilling vrij.
Verder zijn er specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot de dagelijkse controle tijdens
de heiwerkzaamheden.
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2. - "De wethouder zal de commissie een brief toesturen over hoe om te gaan met de
zogenaamde 'rode gebieden'."
Voor de activiteit bouwen is in artikel 2.10, eerste lid Wabo limitatief imperatief vastgelegd
waaraan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen getoetst
moet worden (o.a. Bouwbesluit), Hieruit vloeit voort dat de omgevingsvergunning voor het
bouwen verleend moet worden, indien zich geen van de in voornoemd artikel genoemde
weigeringsgronden voordoet. Het bevoegd gezag kan geen oordeel vellen over een
gehanteerde heimethode, eenvoudigweg, omdat dit in het Bouwbesluit niet is voorgeschreven.
De keuze voor een bepaalde techniek ligt bij de aanvrager en er is geen ruimte om een
alternatieve methode te eisen. Het bevoegd gezag kan vergunninghouder er wel op
attenderen en adviseren.
De gemeente heeft op haar website een kaart staan met risicogebieden
funderingsproblematiek ŕhttp:ZZwww.rotterdam.nlZDSVZDocumentZFunderi ngZRi si cokaart.pdf).
Met i ngang van 17 maart jl. wordt i edere aanvrager of melder bi j de ontvangstbevesti gi ng di e
vanuit het Omgevi ngsloket onli ne wordt verzonden geattendeerd op de ri si cokaart, waarbi j
wordt geadvi seerd deze te raadplegen om na te gaan of het adres zi ch i n een ri si cogebi ed
voor funderi ngsproblemen bevi ndt.
Verder zullen de volgende punten op korte termi jn worden doorgevoerd i n de werkwi jze van de
bouwinspectie:
1) Op grond van het Bouwbeslui t i s het mogeli jk om een vei li ghei dsplan voor te schri jven. Het
doel van een vei li ghei dsplan i s het vooraf i nzi chteli jk maken of een beoogd i ni ti ati ef vei li g en
verantwoord i n zijn relati e tot de di recte omgevi ng en openbare rui mte gereali seerd kan
worden. Bi j bouwplannen di e i n rode gebi eden zi jn gelegen, zal de bouwi nspecteur contact
opnemen met de aanvrager om ze op hun verantwoordeli jkheden te wijzen en de
heimethodiek te bespreken.
2) In elke omgevi ngsvergunni ng voor de acti vi tei t bouwen enZof sloopmelding zal een
informatietekst worden opgenomen over het bouwen i n ri si cogebi eden met
funderingsproblematiek, waarbi j de aanvrager geadvi seerd zal worden om de buurt te
informeren over de plannen en de mani er van bouwen (hei methodi ek) en/of slopen.
3) Ti jdens de start van de bouw i n de rode gebi eden zal de bouwi nspecteur zoveel als
mogelijk controleren bi j de eerste paal.
Bij meldi ng en of klachten gaat de i nspecteur di rect langs voor i nspecti e. De bouwi nspecteur
kan alleen dan handhavend optreden als er gevaar i s voor de omgevi ng.

Blad:

3/3

3. - "Ten aanzien van communicatie
gecommuniceerd

met de gebiedscommissie

dient te worden naar de gebiedscommissie

casus zal worden meegenomen

en wanneer er wel of niet
wordt afgesproken dat deze

in de evaluatie van de werkwijze van de

gebiedscommissie."

De besproken vragen over de informatiepositie van de gebiedscommissies wordt betrokken in
de in september a.s. met u te bespreken evaluatie opzet.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs. R.E. (Ronald) Schneider
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
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